
 

 

FÖR EN SANITÄR MILJÖ PÅ ALLA 
ARBETSPLATSER 

Lumitester™ 

Smart 
Hygienkontroll i tre enkla 

steg 
Åtkomst var som helst, med 

lagring i molnet 

Visualisera datan med appen 

Med A3detektion 

ATP+ADP+AMP 

Pålitligare och känsligare A3 finner vad andra inte ser 

Lumitester Smart 



 

Mät Lätt-använd, resultat inom 10 sekunder 

Topsa 
Topsa provet och sätt i tipsen i 
huvudenheten 

Mät 
Skaka väl och sätt i Lumitester 

Analysera 
Mätresultat (RLU) visas inom 10 
sekunder 

Förstå App för att konstant övervaka flera datakällor 

Koppla centraliserad data ifrån flera platser med datahanteringen i molnet 

Angiven data kan visas i tidsserier genom registrering i vår 
special-app. Inspektionens andel godkända visas automatiskt i 
ett diagram och förbättringar kan visualiseras. Anställda 
kommer att bli mer medvetna om hygien och kommer att hålla 
en högre standard på miljön, vilket kommer att leda till ett 
större förtroende för företaget. 

Data lagras i molnet och finns tillgängligt överallt i världen. Det här 
tillåter snabb upptäckt och svar på alla eventuella problem som kan 
uppkomma. 

Visa tidseriens data för varje 
inspektion 

Visualisera övergripande 
inspektionspoäng genom diagram 

Lumitester™ Smart Produktkod: 61234 

Mätningstid 10 sekunder 

Utdata RLU (Relativ ljus-enhet) 

Ström 2 återuppladdningsbara alkaliska eller NiMH-batterier (AA) 

Tillbehör 2 alkaliska batterier (AA), rengöringsborste, USB- 
kabel, band, snabbmanual 

 

LuciPac™ A3 Surface Produktkod: 60361 100 tops/kit 
LuciPac™ A3 Water Produktkod: 60365 100 tops/kit 
 
Förvaringsvillkor 2 - 8 °C (Frys inte) 

25 °C 14 dagar (oöppnad) 

30 °C 5 dagar (oöppnad) 

Utgång Femton (15) månader efter tillverkning. 
 
 Använd LuciPac A3 för Lumitester Smart, PD-30 eller PD-20. Använd den inte för andra modeller. 

GÖR HYGIENÖVERVAKNING EN VANA 
FÖR ALLA 

 Använd inte den här produkten för andra ändamål än hygienkontroll. 

 Lucipac A3 och Lumitester Smart ska inte användas för att räkna allmänna levande bakterier, eller 

detektion av specifika patogener. 

Med appen kan vem som helst lätt kontrollera renligheten 

Kikkoman Biochemifa Company 
2-1-1 Nishi-Shinbashi, Minato-ku, Tokyo 105-0003 JAPAN  

TEL : +81-3-5521-5481  FAX : +81-3-5521-5498 

biochemifa@mail.kikkoman.co.jp 

http://www.kikkomana3.com/ 

http://biochemifa.kikkoman.co.jp/e/ 
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